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Beaufort Buiten De Grenzen
De vijfde editie van Beaufort met als titel ‘Buiten De 

Grenzen’ bouwt verder op de traditie van kunst in de 

publieke ruimte van de vorige edities, maar kiest ook 

resoluut voor verandering en vernieuwing. De Provincie 

West-Vlaanderen is initiatiefnemer en heeft samen met 

de Dienst Cultuur de tien kustgemeenten uitgenodigd om 

deze vernieuwde artistieke opzet te ondersteunen en mee 

te helpen realiseren.

Beaufort Buiten de Grenzen, zoals genoegzaam bekend 
een initiatief van de kustprovincie, stond meer dan ooit 
in het teken van de toekomst.
Verfrist en vernieuwd qua aanpak en benadering concen-
treerde deze lustrumuitgave zich voorbije zomer niet 
alleen op de magistrale kuststrook en onze wervende 
provinciale locaties, maar werden de relatie tussen Na-
tuur en Kunst uitgedaagd in al zijn kwetsbare én duur-
zame artistieke facetten.
Het bijzondere karakter van Beaufort blijft zich concen-
treren op de unieke as van hedendaagse kunst en de 
West-Vlaamse kust. De combinatie strand, zee, duinen 
en kunst blijft een droomconcept. Kunst en cultuur 
werken meer dan ooit als de katalysator en economische 
motor om duurzaam cultuurtoerisme in de kustregio te 
promoten en zowel binnen als buitenlandse passanten 
aan te trekken. Markante natuur- en erfgoedlocaties spe-
len hierbij een unieke en cruciale rol.
In Beaufort Buiten de Grenzen speelden de provinciale 
locaties Het Zwin,
Raversyde en De Nachtegaal een hoofdrol. De wijze 
waarop dit zich in dialoog specifiek vertaalde in een 
artistiek verhaal met onze kustgemeenten vormde de 
rode draad van deze editie.
Beaufort Buiten de Grenzen koos resoluut voor een mul-
tidisciplinaire aanpak in zijn samenwerking met alle sta-
keholders waaronder in het bijzonder de partners in de 
tien kustgemeenten. Kunsteducatie en unieke participa-
tieprojecten waren evenzeer de ingrediënten van deze op 

de toekomst gerichte artistieke visie. 
Hedendaagse kunst tenslotte kan hét visitekaartje van 
een dynami-sche, innoverende Provincie West-Vlaande-
ren helpen uitdragen.
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Permanent beeldenpark aan zee
Uit de voorbije edities, Beaufort01, Beaufort02, Beau-
fort03 en Beaufort04 bleven heel wat werken permanent 
aan de kust, sommige zijn terug te vinden op de plaats 
waar ze oorspronkelijk stonden, andere hebben onder-
tussen een nieuwe thuishaven gevonden
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